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Prova a disputar no Altice Fórum Braga, nos dias 11 e 12 de janeiro de 2019 sendo que as
inscrições para os atletas dos clubes filiados nas A.A. da Zona Norte terão quer feitas até ao
dia 8 de Janeiro de 2019. Esta prova funcionará também como Campeonato Regional Absoluto
em Pista Coberta da AAVC.

Todas as inscrições tem que ser confirmadas no secretariado, até 45 minutos antes da hora
prevista para a sua realização. Caso os atletas não procedam a esta confirmação, não serão
aceites em competição. Se um atleta faltar a alguma das provas em que se inscreveu e
confirmou a participação, sem apresentar justificação prévia e válida, não será autorizado a
participar nas restantes provas da mesma jornada e pode ficar impedido de participar em
futuros eventos organizados pela AAB.

Podem participar atletas, dos escalões de Juvenis, Juniores e Seniores, individuais ou
representantes de clubes filiados nas Associações Regionais da Zona Norte, de acordo com o
Regulamento Geral de Competições da FPA, desde que respeitem as marcas de acesso à
competição, obtidas na época atual ou na anterior;

Haverá classificação individual e coletiva. Em cada prova, para a classificação coletiva, serão
pontuados 8 atletas (1º classificado = 8 pontos, 2º classificado = 7 pontos, etc...), pontuando no
máximo 3 atletas por clube e por prova, sendo os restantes considerados como atletas
individuais. A soma dos pontos de cada Clube ditará a sua pontuação. Definida a pontuação
das equipas, as mesmas serão seriadas pela ordem decrescente das pontuações, sendo
vencedora a equipa com maior número de pontos.

Aos vencedores de cada prova e aos clubes vencedores coletivamente, será atribuído o título
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de Campeão do Norte. Serão também atribuídas medalhas aos três primeiros classificados de
cada competição, desde que pertencentes às Associações da Zona Norte;
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